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Onderbouw (Groep 1 t/m 4)

Bovenbouw (Groep 5 t/m 8)

Zaterdag 10 april
14:00 -15:00
Via: Youtube Live

Zaterdag 10 april
15:00 -16:00
Via: Youtube Live

Je krijgt 2 Bingokaarten

Je krijgt 3 Bingokaarten

We spelen vier rondes:
Kaart 1: Bovenste rij + volle kaart
Kaart 2: Onderste rij + volle kaart

We spelen zes rondes:
Kaart 1: Bovenste rij + volle kaart
Kaart 2: Middelste rij + volle kaart
Kaart 3: Onderste rij + volle kaart

Opgave

Vrijdag 9 april 12:00 – 13:00 & 14:00 – 15:00
In het Dorpshuis.
Intree € 5,- per kind. Pinnen & Contant
Je krijg: Bingo kaarten + uitgebreide uitleg + Zakje Chips/snoep
Alternatieve opgave bij Wietse van der Vliet:
Smitshoeke 7 Raerd !!Contant betalen!!
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Agenda Raerd
Wanneer

Tijd

Wat

Waar

Vrijdag 2 april

vanaf 7.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Vrijdag 9 april

tussen 12-13 en 14-15 uur

Opgave kinderbingo

Dorpshuis

Zaterdag 10 april

14.00 uur

Kinderbingo onderbouw (gr. 1 t/m 4) Online

Zaterdag 10 april

15.00 uur

Kinderbingo bovenbouw (gr. 5 t/m8)

Online

Vrijdag 14 mei

vanaf 7.00 uur

Oud papier

Hele dorp

Raerder Bosk
Het Raerder Bosk licht op door
alle sneeuwklokjes
Sneeuw en vorst waren nog
niet vertrokken of overal, maar
dan ook echt overal, lieten de
sneeuwklokjes zich weer zien. Er
was maar een heel klein beetje
zon voor nodig of alle witte
kelkjes openden zich en kleurden
het bosk wit. Het is ieder jaar toch
weer een hele bijzonderheid dat
Raerd met Park Jongemastate zo’n
prachtig park heeft.
Het zal ook door Corona komen,
want mensen willen in de
buitenlucht zijn, maar er waren
deze weken opmerkelijk veel
bezoekers. Zo langzamerhand,

ook door toedoen van de
stinzenflora-monitor, (google
maar even) weten steeds meer
mensen Raerd in deze tijd te
vinden.
Baggerwerken in de gracht
rondom het Raerder Bosk
Sinds een paar dagen zien we
in de gracht een bootje met een
lange slurf. Die slurf zit vast
aan een dikke, lange buis, die
uiteindelijk uitmondt in het
baggerdepot achter het huis van
de familie Hainja.
Daar is al weken geleden een
enorme kuil, het depot, gegraven
met een flinke aarde wal daar
om- heen. Hoeveel modder er
uiteindelijk in het depot terecht
zal komen en hoe vol die kuil dan

zal zijn, dat blijft nu nog gissen.
Het is een project van het Fryske
Gea, dat al heel lang in de
planning zit, al jaren. Maar ja, er
zijn overal projecten en er moet
ook maar budget voor zijn. Raerd
met Park Jongemastate heeft lang
op zijn beurt moeten wachten,
maar dan hebben we straks weer
een heldere gracht, die zomers niet
meer droog ligt en stinkt en waar
iedereen volop van kan genieten.
Ze hebben nog wel een weekje
werk, want in de loop der jaren is
er heel wat afgevallen blad in het
water gevallen en wat dacht u van
alle takken, die onze gevederde
zwarte vrienden laten vallen bij het
bouwen van hun nesten? (de roeken
en reigers zijn alweer druk bezig).
Ineke Schulting
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Colofon
Praet fan Raerd
Jaargang 18, nummer 174
April 2021
De dorpskrant “Praet fan Raerd”
wordt gratis verspreid in Raerd.

Nuttige informatie
Algemeen alarmnummer
112
Gemeente Súdwest-Fryslân
140515
Ziekenhuizen

Redactieleden
Johan Keuning (penningmeester)
Heidi Andringa (interviews)
Harmen de Vries (opmaak)
Anneke Lycklama (redactie & opmaak)
Anneke Veenstra (redactie & opmaak)
Distributie
Johanna Kooistra
Kopij
Anneke Veenstra
It Fintsje 21
9012 CP Raerd
doarpskranteraerd@hotmail.com
Bankrekeningnummer:
NL25RABO0351455825
Inleveren kopij
Voor het meinummer:
inleveren kopij uiterlijk
15 april (Word bestand,
tabellen + foto’s apart).
Bezorgdatum
De krant van mei wordt in de
eerste week van mei bezorgd.
Oplage
320 stuks
Abonnementen buiten Raerd
€ 38,50 per jaar (per nummer
€ 0,89 + € 2,61 porto = € 3,50)
Druk
BladNL

Antonius Ziekenhuis
Bolswarderbaan 1
8601 ZK Sneek
0515-488888
De Tjongerschans
Thialfweg 44
8441 PW Heerenveen
0513-685685
MCL
Henri Dunantweg 2
8934 AD Leeuwarden
058-2866666
Dokterswacht Friesland
0900-1127112
Huisarts
Huisartsenpraktijk Grou
Oostergoostraat 53
9001 CH Grou
0566-621310
Zwangerschap
Verloskundepraktijk It Bertehûs
Leppedyk 37, 8491 GJ Akkrum
0566-651146
Dierenarts
Praktijk Grou
Oedsmawei 13, 9001 ZJ Grou
0566-601464
Basisschool
OBS It Raerderhiem
Sélânswei 2, 9012 CN Raerd
0566-602272
Wijkagent
Trinus Hoekstra
0900-8844
Postagentschap
Het dichtstbijzijnde postagentschap is in Grou bij Boekhandel
Friso aan de Hoofddstraat 5
Meldpunt overlast
140515
Meldpunt openbare ruimte
0515-489000
Kerk
ds. Liesbet Geijlvoet
058-2503819

Neem nu het besluit
eet kwaliteit groente en fruit
Koop eens witlof of rode kool

a
m
b
A
d
r
a
Bern

bij

uit Tersoal

Of fruit om van te watertanden ...
Zeker! Er zijn ook fruitmanden!
Bel:
0515-521216 of
06-20914571
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Winterwaar…
(bern op ‘e slide)

Brocht my werom nei ‘t

Wier ferhaal…
(omtrint ferglide)

Wy wennen yn Kollum yn
in hege bakkerij mei wol
4 ferdjippingen, werfan
de boppenste twa net bot
betrouber neamd wurde koene.
Mar hoe giet soks, as opslûpen
jonge giest fansels op ûndersyk
en belibbest dysels as in
soarte fan ûntdekkingsreizger.
Hielendal op de boppenste
ferdjipping seach ik in slide,
dy’t troch de bakkers fan
eartiids by slim winterwaar
brûkt is om bôle by de boeren
út de omkriten te besoargje,
die letter bliken. In mânske
slide wie it, dêr paste mei
gemak in grutte bôlekoer op.
It hie nochal wat fuotten yn ‘e
ierde om him nei ûnderen te
bealgjen en him dêr tige grutsk
oan ús heit sjen te litten.
Stiemsma (eardere bakker
yn ús bakkerij, dêr’t hy noch
alle dagen as beskútbakker
dwaande wie) kaam der by
stean. In markante, mar dochs
ek in hiel ynnimlike man. Hy
beseach de slide fan alle kanten
en spruts doe de ûnferjitlike
wurden: “ Dit is net samar
in slide, dit is benammen
in Russyske slide en noch
nijsgjirriger is, hy stiet op
izeren ribben út Syberie wei.
Ik wie ferbjustere en wie der
fan oertsjûge dat myn fynst
wol hiel bûtenwênstich wie.
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Stiemsma die út de doeken dat
er de slide gauris by winterwaar
brûkt hie….
En doe kaam it ferhaal oer
de Boskpleats. De grutste
boerepleats yn de omkriten fan
Kollum hie noch al wat folk yn
tsjinst. As bakker koest dêr wol
it ien en oare slite. In goede klant
sa te sizzen, mar ek ien mei hege
easken (it krop wakker heech,
de boerinne). Sa stie hja der op
dat de bakker syn guod perfoarst
foar tolven besoarge hawwe
moast. En it sil yn de strange
winter fan 1912 west ha: Sa as
gewoanlik stie ik tegearre mei
Lieuwe, ús feint, al om 4 oere yn
de iere moarn yn de bakkerij.
Om njoggen oere wiene wy klear
mei breabakken en ferstrûpten
wy ús om it bôleguod út te
súteljen, Lieuwe yn it doarp
en iksels gong by de klanten
bûtenút lâns. Dat fûl net altyd
ta by ’t winter en op in kear,
ûnderweis nei de boskpleats
skeat it foar gjin meter op.
En doe’t it sté yn ’t sicht kaam
hie ik de klok lokkigernôch
noch net fernaam. Wat
moaisum it brechje oer de
singel om de pleats hinne op
strompeljend, tolve swiere
slaggen fan de âld toer! En ja
hear, krekt op dat stuit stie de
boerinne mei opstutsen finger
yn de doar en rôp:” Stiemsma,
hearre jo de klok wol? It is tolve
oere west, jo binne te let, ik
hoech jo bôle no net mear!!”
Wylst ik de einfûgels ûnder my
yn it wek driuwen seach, waard
ik wol sa troch alles hinne lulk
dat ik de bôlekoer fan de slide

raamde en omkearde boppe it
einewek.
Razend bolte ik tsjin it minske:
“En lykwols sil myn bôle hjir op
de Boskpleats fretten wurde!!”
En ik wist net hoe rap ik my
omdraaie moast om sûnder ek
mar ien kear om te sjen, oer it
paad werom nei Kollum wer
ta mysels te kommen. Mar…
hjirmei is it ferhaal noch net
dien, want de boerinne is
letter nochris lâns west yn ús
bakkerij. Dat wie yn de jierren
fan de earste wrâldoarloch.
Omdat ik it swurk dat
oangeande al driuwen seach
hie ik in grutte foarrie rogge
ynslein. Roggebrea waard
eartiids in soad iten en it
measte itensguod wie op de
bon. Grûnstoffen foar de
bakkerij wie hast net oan te
kommen. Omdat ik lokkich
ryklik yn de rogge siet koe ik
myn klanten skoan skewielje en
soks ropt fansels fier. Sa út en
troch wisten ek minsken bûten
ús eigen klantekring ús te finen,
wat ik leafst wat ôfhold.
En op in sekere dei stie earder
neamde boskpleatsboerinne
by ús foar de toanbank en
frege om my. My op ‘e leie
side kommend wie har sizzen:
“Bakker, wy hawwe ea wat
wurden hân, mar my tinkt
dat moat no mar ris wer oan
‘e kant, ik soe sizze, kom oare
wike mar wer lâns.” “Grif om
myn roggebrea tink?” wie myn
wjerwurd en “Wat doe net koe,
sil no net barre, gegroet frou!!”.
Geart Leystra
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Kerknieuws
Kerkdiensten
Optimistisch als we zijn hopen
we rond Pasen weer een paar
kerkdiensten te houden. We
kunnen in de Laurentiuskerk
voldoende afstand houden en er
mag door een paar voorzangers
ook weer gezongen worden.
Een en ander is er natuurlijk
wel afhankelijk van of er
verdere versoepelingen worden
afgekondigd en of het aantal
besmettingen blijft afnemen.
Het is de bedoeling om op
vrijdagavond 2 april – Goede
Vrijdag – om 19.30 uur in
de kerk bij elkaar te komen.
Normaal gesproken zou dit
een gezamenlijke dienst met
Reduzum zijn in Idaerd, maar die
kerk is te klein om een redelijke
groep mensen te ontvangen.
Reduzumers kunnen in Raerd
eventueel wel aansluiten.

DE DOBBE 3A 9022BE MANTGUM \ WWW.KLAVERSMASCHOENEN.NL

Hetzelfde geldt voor een
dienst op Eerste Paasdag – 4
april – om 11.00 uur, ook in
de Laurentiuskerk. Mocht
het doorgaan van de diensten
definitief zijn, dan ontvangen de
reguliere kerkgangers van wie we
het mailadres hebben, daarover
een berichtje.
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Misschien is het dan ook mogelijk
om in de weken erna de oude
frequentie weer op te pakken. De
laatste stand van zaken is steeds
te lezen onder Kerkdiensten op
www.ruimgeloven.nl.
Portret ds. Boerlage
Sinds enkele maanden hangt in
de consistorie/keuken van de
Laurentiuskerk een geschilderd
portret van ds. Gerrit Daniël
Boerlage, de predikant die tijdens
de Tweede Wereldoorlog in Raerd
stond. Ruim tien jaar geleden
ontdekten we zijn verslag van de
oorlogsgebeurtenissen in Raerd
en omgeving het notulenboek van
de kerkenraad, wat leidde tot de
uitgave van Een Friese pastorie in
oorlogstijd. Daar zijn toen bijna
drieduizend exemplaren van
verkocht.
Boerlage kreeg het portret ter
gelegenheid van zijn tachtigste
verjaardag in 1978. Na zijn
overlijden kwam het bij zijn
zoon Kees in Lochem terecht.
Kees overleed vorig voorjaar,
bijna negentig jaar oud. Zijn
familie was van mening dat
het portret van Kees’ vader het
beste een plek in Raerd kon
krijgen en benaderde ons met het
verzoek het als een geschenk te
aanvaarden en het op te hangen
in de consistorie als herinnering
aan de man die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Raerd een toch
wel heel belangrijke rol gespeeld
heeft.
Het hangt dus nu in de toren.
Mocht er in het dorp weer eens
een ruimer opgezette herdenking
van de bevrijding plaatsvinden,
dan zou het schilderij daarbij ook
een mooie rol kunnen spelen.
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Kindercentrum Inky Pinky
Selanswei 2
9012CN te Raerd

Meer informatie of wilt u graag
een kijkje komen nemen bij
Kindercentrum Inky Pinky?
Neem vrijblijvend contact met
ons op via: inkypinky@ziggo.nl
of bel naar 06 4988 8008.
Of kom gezellig langs.

Kindercentrum Inky Pinky | Selanswei 2 | 9012 CN te Raerd | inkypinky@ziggo.nl | 06 4988 8008
franchise onderneming van Kinderwoud
Kvk.nummer: 58571973

Krookjes yn it Raerderbosk
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Waar praat je graag over?
Over van alles en nog wat.
Wat doe je het liefste/meeste in
het weekend?
Normaal gesproken (buiten
coronatijd) met vrienden leuke
dingen doen, tuinieren, wandelen.
Waar ga je het liefste heen in de
vakantietijd?
In de zomerperiode gaan we
graag naar Zuid Frankrijk. In de
meivakantie blijven we in eigen
land.

Praet mar raak
Deze keer zal Aaltsje ter Schegget
vertellen wie zij is en wat haar zoal
bezighoudt. Barst maar los!
Waar en in welk jaar ben je
geboren?
Ik ben in 1973 in Raerd geboren.
Ben je verliefd, verloofd,
getrouwd of vrijgezel en heb je
ook kinderen/kleinkinderen?
Ik ben getrouwd met Paul en wij
hebben 3 kinderen.

Wat is je favoriete muziek?
Ik heb een brede smaak. Ik luister
veel Spotify. Rock, pop, van alles
wat.
Waar mogen ze jou midden in
de nacht voor wakker maken?
Voor een vakantie naar de zon,
maar anders liever niet.
Wat is je grootste liefhebberij/
hobby?
Lezen, met de caravan weg.
Wat vind je het lekkerste eten?
Tapas, Italiaans eten.

Wat doe je overdag?
Ik werk in de zorg. Ik werk als
begeleider in Stiens.

Welk type auto heb je of heb je
ander vervoer?
Kia Ceed.

Hoelang woon je al in Raerd?
Mijn hele leven. De eerste 20 jaar
op Sélânswei, daarna op Flânsum.

Bij welk programma gaat bij jou
de televisie uit?
Bij voetbal. Gelukkig hebben we
Netflix.

Op welke wijze ben je bij het
dorp betrokken (verenigingen,
bestuur, vrijwillig, school)?
Ik beheer de agenda van het
dorpshuis.

Welk boek lees je op dit
moment?
De zeven zusters van Lucinda
Riley.

Wat is jouw beste eigenschap?
Wat is de slechtste?
Mijn beste eigenschap is denk ik
behulpzaamheid en sociaal zijn,
en mijn mindere eigenschap is
ongeduldig zijn.
Wat vind jij het mooiste plekje
van Raerd? Wat is het minst
mooie?
Het mooiste plekje van Raerd
vind ik Flânsum. Minder mooi
plekje is Op’e Feart.
Wat mis je op dit moment in
Raerd?
Ik mis de sociale activiteiten zoals
bijvoorbeeld de Merke.
Naast wie zou je in het vliegtuig/
trein willen zitten en wat zou je
hem/haar vragen?
Naast Bruce Springsteen, op welk
nummer ben je het meest trots?
Je ontvangt een grote zak met
geld. Wat zou je daar mee doen?
Goede doelen en verder leuke
dingen doen.
Bedankt voor je openhartigheid en
medewerking.

PRAET FAN RAERD
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Boerenwandelpaden

Ambachtsbakker Sybesma
*
*

Openingstijden Mantgum:
Dinsdag t/m donderdag:
8.30 - 18.00 uur
Vrijdag:
8.00 - 18.00 uur
Zaterdag:
8.00 - 16.00 uur

*
*
*
*
*

Mantgumer Preamke, een heerlijk lekkernij maar ook
een leuke tip als kado.
Kadomand gemaakt terwijl u wacht, in de zomer kunt
u koffie of thee krijgen op ons terrasje.
Suiker of krentenbrood in elk cijfer welke u maar wilt.
Reklame’s staan in de Skille vermeld.
Ontbijtservice.
s`Maandag kunt u gebak afhalen op bestel in onze
winkel te Boksum.
Ook kunt u s`ochtends vroeg altijd in Boksum terecht
om uw gebak af te halen of mee te nemen naar uw
werk bijvoorbeeld.

www.ambachtsbakker.nl / email: bakkerijsybesma@hetnet.nl
Mantgum tel.: 058-2502070 / Boksum tel.: 058-2541323 / 06-38770942

Zoals jullie wellicht al
vernomen of gezien hebben,
is Plaatselijk Belang bezig de
boerenwandelpaden opnieuw
leven in te blazen. Na inspectie
vorig jaar, was wel duidelijk
dat er nodig wat aan gedaan
moest worden. Borden waren
verdwenen, hekjes zaten vast of
waren stuk, toegangen overgroeid
en een enkel hekje moest nog
geplaatst worden.
Met frisse moed is met enkele
dorpsgenoten het laatste hekje
bij de ijsbaan geplaatst, zijn er
nieuwe spelregelborden met logo
besteld en met bloed, zweet en
tranen zijn de eigenwijze palen
voor de borden, doch niet geheel
waterpas, in de polsverwoestende
bermen geplaatst. Als het weer iets
opknapt, moet er nog een enkel
plankje en sluitinkje geplaatst
worden en dan zijn de toe- en
uitgangen van de wandelpaden
weer operationeel en kan er weer
door de weilanden gewandeld
worden. Mocht iemand een
mankement constateren, dan mag
dit altijd via de Plaatselijk Belang
mail gemeld worden, dan doen wij
ons best om dat dit in de toekomst
zo snel mogelijk te repareren.
Tot slot willen wij u op het hart
drukken dat de paden geheel
vrijwillig ter beschikking gesteld
worden door de boeren. Om
hier in de toekomst ook gebruik
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van te mogen maken, zijn er
enkele spelregels opgesteld. Als
er gebruik gemaakt wordt van de
paden, willen wij jullie dan ook
vragen om je hieraan te houden.
De regels staan op het bord, zie
foto.
Met klem wordt er gevraagd geen
honden de weilanden mee in te
nemen. Dat heeft er mee te maken
dat de koeien ernstig ziek worden
en zelfs kunnen overlijden door
de hondenpoep.
Plaatselijk Belang Raerd

Oproep
Het is weer lente! Tijd
om het strandje bij de
haven klaar te maken
voor het zomerseizoen.
Volgende maand wil
Plaatselijk Belang het
zand aanbrengen op het
strandje. Wij zoeken
vrijwilligers die op
zaterdag 1 mei willen
helpen zand kruien,
zodat het hele dorp
deze zomer van het
strandje kan genieten.
Houd facebook in de
gaten voor verdere
informatie!
Contactpersoon van
Plaatselijk Belang
hierbij is Ype de
Vries. Opgeven
kan bij Ype of via
plaatselijkbelangraerd@
hotmail.com

Blommen en oar
Praet
Natuur
Het verbaast mij wel eens dat
de jeugd weinig weet van de
natuur. We leven in een tijd
van mobieltjes (apps) , (spel)
computers etc. Maar verdwalen
we niet een beetje? Of….!!
Ik vertel mijn kleinkinderen
dat alle levensbehoeften uit de
natuur komen en niet uit de Lidl,
Aldi of de Jumbo. Vlees, vis,
eieren, groente, fruit en kruiden.
Tarwe en rogge. Wol en linnen
voor kleding e.d. Dan nog de
natuurlijke grondstoffen zoals
aardgas, steenkool, ijzererts.
Zelfs parels (oester) zilver, goud
en diamanten. Geneeskrachtige
kruiden en planten voor
medicijnen en cosmetica.
Het is toch triest dat sommige
kinderen, in de grote steden,
niet meer weten of melk uit
een koe komt of uit een pak.
Deze kinderen hebben vaak nog
nooit een koe in levenden lijve
gezien. En bovendien, er lopen

al meer dan 150 jaar geen koeien
meer door de Kalverstraat in
Amsterdam.
Maar de natuur heeft ook addertjes
onder het gras. Er zijn vele planten
die giftig zijn. Dit is een natuurlijke
zelfbescherming. Bijvoorbeeld: alle
delen van de Brugmansia (engelen
trompetboom) zijn giftig en net als
doornappel (Datura) veroorzaken
hallucinaties bij inname. Het
sap van de stengel en bladeren
van de berenklauw kan ernstige
huidaandoeningen veroorzaken.
De zaden van de Gouden regen
zijn erg giftig, de zwarte bessen
van de Nachtschade kunnen voor
een kind dodelijk zijn. Juniperus
sabina, ook wel de abortus struik
genoemd, is berucht wegens de
vruchtafdrijvende eigenschappen.
Reden waarom ze grotendeels zijn
uitgeroeid. Hoe meer zieltjes hoe
meer vreugd?
Na dit gif heb ik trek in een kopje
koffie. Puur natuur. Of…..!! Vraag
het aan mijn kleinzoon, die zoekt
het wel even op.
Hans Stouthart
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De stuitligging
Als M. belt is het menens en nooit
voor een wissewasje. En als ze
belt, is de boer niet thuis en heeft
zij de volle verantwoordelijkheid
voor hun grote melkveebedrijf.
‘Het kalf ligt achterstevoren
en ik denk dat het keizersnede
wordt’, klonk het dringend.
Dat dwingende aspect werd
niet alleen ingegeven door het
verantwoordelijkheidsgevoel voor
het ongeboren kalfje. Soms zijn er
namelijk ook nog eens instanties
die een bedrijf onder curatele
stellen als er onverhoopt te veel
kalfjes de eerste paar levensweken
niet overleven…
Aangekomen in de afkalfstal
was ik niet overtuigd dat er
een keizersnede moest volgen
toen ik de moederkoe invoelde.
Inderdaad een stuitligging, ik
kwam meteen een staartje tegen.
Tegelijkertijd werd ik echter
ook een complicatie gewaar: de
navelstreng van het kalf lag hevig
pulserend om de billen geslagen.
Dat is lastig bij een stuitligging.
Zodra je het kalf door het bekken
wilt halen wordt de bloedtoevoer
afgeklemd en kan de navelstreng
al scheuren voor het kalf goed
en wel geboren is, laat staan
zelfstandig kan ademen.
Nadat ik had uitgelegd wat mijn
bedoeling was, ging ik aan de
slag. Voorzichtig duwde ik het
kalf naar voren en probeerde
de achterbeentjes één voor één
naar achteren te reponeren. De
eerste lukte vrij vlot, zonder
de navelstreng te beschadigen.
Ondertussen kwamen er bij
toeval hulptroepen de afkalfstal
binnen. Na een korte begroeting
concentreerde ik me volledig
op het andere achterpootje van
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de boreling. Op hét moment
suprême dat ik het klauwtje door
de lus van de navelstreng haalde,
maakte het kalf een schoppende
beweging. Een krachtige
binnensmondse vloek ontglipte
mij, want ik voelde dat het kalf
daarmee ongewild zijn vitale
‘lifeline’ met de moederkoek had
verbroken… Daarna volgde een
keten van rappe handelingen: als
de sodemieter haalde ik de tweede
poot erbij, legde trektouwtjes
aan en liet de bezoekers trekken,
terwijl ik zelf het kalf door de
geboorteweg leidde. Wat een
geluk dat zij net binnen waren
komen waaien! Het kalf was er
vlot, maar lag op apegapen.
Met vereende krachten hingen
we het slappe dier op de kop
over het hek: slijm stroomde
volop uit zijn bek. Een klets
koud water tegen het koppie
resulteerde in een benauwde
ademteug en vervolgens legden
we gezamenlijk het kalf in een
comfortabeler houding op zijn
buik in het stro. Ik instrueerde
hoe de ademhaling van het kalf
te ondersteunen en snelde naar
de auto om een infuus te halen.
Door de benauwde momenten
raakt het kalf verzuurd en hoe
sneller je dat herstelt, des te beter
voor het kalf. Toen ik terugkwam
ademde het kalf wel, maar was het
nog steeds zo slap als een dweil.
Aangezien er genoeg hulp was,
taaide M. af naar het woonhuis.
Het was haar niet alleen te
spannend of het kalf het wel
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zou redden; het jonge kroost in
huis moest ook nodig naar bed!
Gaandeweg het infuus knapte het
kalfje zienderogen op. Ik heb geen
bloed-pH-metertje; de helderheid
van het kalf is mijn maat. Dus
heb ik het infuus afgekoppeld
zodra het koppie attent om zich
heen ging koekeloeren. Terwijl
ik mijn spullen opruimde werd
de koe gemolken om het kalf
van biest te voorzien. Voordat
ik wegging, meldde ik me in
het voorhuis even af. Via het
trapgat naar de bovenverdieping

bracht ik M. op de hoogte en
sprak de verwachting uit dat het
stierkalfje het wel zou redden. De
dankbetuiging kwam duidelijk
over, ondanks de kwetterende
jeugd. Trouwens: knap hoor, hoe
dit soort boerinnen erin slaagt
zoveel ballen tegelijk in de lucht te
houden!
Als we heel veel later mailcontact
hebben meldt M. monter dat de
kalversterfte weer ruim onder het
landelijk gemiddelde ligt. Top!
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Wa binne dat?
It wjirre der de lêste tiid net echt
op om by nije Raerders op‘e stoepe
te stean foar in petearke, mar oan
de oare kant wol men ek leafst net
minskeskou wurde dochs? Yn’e
nijste nijbou fan ús doarp binne al
mear as in jier lyn jonge minsken
delstrutsen, dy ’t grif wol wat oer
harren sels oan ús kwyt wolle tocht
my, dus ha de stoute skuon mar oan
dien en ha doe mar op de doarbel
fan de ALdfeartswei nr. 17 drukt.
De frou des huizes reagearre sa
spontaan, dat wy fuort al mei inoar
yn petear rekken en myn skroom
om (op it heden) earne net wolkom
te wêzen raante as snie foar de sinne.
Doe’t ik in pear dagen letter troch
de doar fan Esther de Ruiter en
Aisse Talens kaam, waard myn blik
fongen troch de fraaie electroanyske
piano yn de hoeke fan harren
keamer en omdat muzyk sa’n
promininte rol spilet yn myn eigen
libben, en foar harren ek die bliken,
hiene wy fuort in moaie ynkommer.
Aisse spilet piano en gitaar en
Esther spilet Klarinet (en ek oare
blaasintruminten, dêr’t sy letter yn
it ferhaal op weromkomme sille).
Aisse is hikke en tein yn Borger
(Dr.). Hy wie de jongste fan 3
bern njonken 2 susters. Foar syn
LTS/MTS oplieding moast er nei
Emmen. Meast op ‘e fyts, behalve
at it om it waar beslist net koe dan
wie it buske de útkomst. Nei syn
Mil. Tsjinst wie Aisse oan it wurk
by in ynstallaasje Bedriuw yn Grins
en is er rillegau ferhúze nei Assen.
Dêrnei is hy (troch de leafde) yn
Fryslân telâne kaam. Earst yn
Arum en letter om it wurk (by
de Techn. Tsjinst yn it Anthonius
Ziekenhuis) yn Snits. Hoe ‘t Aisse
en Esther inoar fûn ha? Dêr hie
in moaike fan Esther in hân yn!
Dizze frou, sels ek ôfkomstich út
Drinte en in betûft keppelerster,
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hie Esther wiis makke dat sy DE
ideale man foar har nichtsje fûn
hie, hy wie in goekunde fan har en
kaam boppedat ek út Drinte , dus
dat koe net misse. Sy moast him
mar ris in briefke skriuwe….en hoe
wol it sa it hat fertúten dien, want
dizze twa minsken binne alwer sûnt
2004 in spantsje. Esther waard fan
doarpsbern ynienen stêdsfrou en
moast hiel bêst wol omstean leare. Sy
miste it smûke fan in lytse mienskip,
dêr’t gjinien frjemd fan inoar is.
Esther is berne yn Harns as
âldste fan 3 bern. Sy hat noch
twa “broerkes”. Oant har 9e jier
hat sy yn Frjentsjer wenne. Doe
binne sy nei Hitsum ferhûze, dêr’t
sy as in echt bûtebern opgroeie
mocht. Sy hie it dêr tige nei ’t sin:
Sleatsjespringe, Keatse en lekker
bûtenboartsje, wat wolst noch
mear. Foar de middelbare skoalle
moast sy nei Frjentsjer en yn dy
tiid kaam sy by Advendo Franeker
as klarinetiste. Sy hat har dêr
troch de jierren hinne ûntwikkelje
kinnen (moaie concoursen en
bûtenlânske reizen meimakke)
en is der no al mear as 30 jier by.
Op it stuit fral ek belutsen by de
organisaasje en it kontaktlizzen
foar it jeugdorkest. Ferskate
opliedings hat Esther folge op it
mêd fan de jeugdhulpverlening,
û.o. aktiviteiten-begeleiding. Mei
de jeugd dingen dwaan en har de
geskikte omjouwing sjen en fiele
te litten dêr’t se har thús yn fiele
doare om harren eigen paad te op te
sykjen. Dat is echt har driuw!
Yn 2013 wurde Aisse en Esther
heit en mem fan Kobus, in echt
winskbern. Op it plakje wêr’t sy
doe wennen, in hielendal nei eigen
smaak opknapte wenningkje oan de
Wâldfeart mei mar in postsegeltsje
oan tún, wetter en in gefaarlike
strjitwei flakby, dêr koe harren
jonkje nea samar allinne bûten
boartsje. Esther gong hiel faak mei
him te rinnen yn de omkriten en
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liet him wilens fan alles sjen en
fertelde der oer. Pas no kaam oan
it ljocht dat Esther al fanôf har
jongefammejierren bûn wie oan
in rolstoel (omdat sy har yn ‘e hûs
sûnder rêde kin hie ik dat noch
net troch). Kobus hat ek nea yn ‘e
bernewein lein waard my ferteld,
mar lei gewoan by memke yn ‘e
rolstoel op ‘e skoat. En it bysûndere
dat dizze lytse man letter nooit in
túgje om hoegde as hy njonken syn
mem kuiere , dy’t him ûnderwilens
wiisde op alle dingen om him
hinne, dat hie dêr grif mei te krijen.
In hiele spesiale bining! Lústerjen
hat er leard en hy printe him de
dingen dy’t er seach sa goed yn, dat
hy it paad altyd werfine koe.
Kobus mocht ek graach by beppe
yn Hitsum wêze ,want hy is mocht
graach bûten wêze. En sa’t soks giet,
dat wie de reden dat der omsjoen
waard nei in oar wenplak, dêr’t de
jongkerel yn alle frijheid opgroeie
koe. Yn in doarp, leafst oan it wetter
mei in tún, in garage en in souder,
dat wiene de kriteria! En doe’t se
yn Raerd de Aldfeartswei 17 (noch
yn oanbou) seagen, like harren dat
fuort al skoan… mar it eigen honk
moast earst noch fan de hân fansels.
SPITICH, in oar wie harren grif
foar west, want it dreamadres yn
ús doarp wie út de ferkeap helle.
Mar dochs, (it hat grif sa wêze
moatten): in skoftke letter stie it op
‘e nij te keap en hawwe sy der doe
ek mar gjin gêrs oer groeie litten.
Hiel begrutlik dat Esther fuort nei
it ferhúzjen slim siik waard, wat
harren nije start it near oplei. Mar se
hawwe no de wyn lokkich wer wat
yn ‘e seilen en sjogge mei nocht út
nei in fleuriger maaitiid op harren
moaie nije plakje. Kobus hat it hjir
hielendal yn streken, hy hoecht net
mear nei skoalle brocht te wurden
en mei middeis lekker frij mei de
oare bern yn Raerd omstrúne. Wat
in weelde!! Yn 2017 hat Aisse de
oerstap makke nei de TD fan de
Tsjongerskâns yn Heerenveen.

Efkes weromkommende op de
muzyk: Aisse fertelde dat er yn syn
jonge jongesjierren oargelles krige
fan de dorpsorganist yn Borger en
hy mocht sa út en troch ek wolris
op it tsjerkeoargel spylje. No dat
makke gâns yndruk fansels en dêr
bliuwt wat fan hingjen. Hy kocht
letter ek in gitaar en hat it him sels
leard. Mei syn kollegas spilet er, at
it sa útkomt mei in protte wille yn
in funformaasje. At sy ek wolris mei
syn twaen muzyk makken woe ik
graach witte, mar dat lei wat dreech
seine sy omdat Esther fan noaten
spile en Aisse meast improfisearre
(út de holle) Dat rint dan faak te fier
út neffens harren. Hiel iepenhertich
diene de jongelju út de doeken
dat sysels ek nochal wat fan inoar
ferskilden, Esther is de sociale kant
it neist, wylst Aisse wat mear op
himsels is (hy fynt thús fan alles út).
De konklúzje wie lykwols dat soks
in relaasje krekt wat mear jout.
Op de fakânsjefraach kaam it
antwurd dat sy graach wat fan
de wrâld sjen wolle, mar dat
massatoerisme harren ding ne sa
is. Sy binne yn Frankryk, Portugal
en sels yn Curacao mar dan hiere
sy in auto om de omjouwing dêr te
ferkennen. Omdat de famylje fan
Esther har mem nei de oarloch nei
Amerika emigrearre is, binne se dêr
ek west en in soad yndrukwekkende
dingen sjoen.
No’t sy hjir hússittende wurden
binne hoopje Esther en Aisse dat
de coronapandemy syn langste
tiid hân hat, sadat it kontaktlizzen
mei doarpsbewenners wer wat
fan- selssprekkender wurd en dat sy
harren dêrtroch hieltyd mear echte
Raerders fiele wolle, want plannen
om te ferkassen lizze net yn de
planning!
Klear, ik mocht my betankje foar dit
unyke unieke petear,
Heidi
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Tryntsje Schaap
It Fintsje 16
9012 CR Raerd

Steekje Los?

Laat het naaien.

Telefoon: 06-43832299
E-mail: tryntsjeschaap@hotmail.com

Voor kledingreparaties en het opmaat maken van kleding

Online bingo voor
Volwassenen
Het was een zeeg geslaagde avond
met maar liefst 55 deelnemers. Via
YouTube konden mensen live onze
Bingo master en zijn assistenten
volgen en de genoemde nummers
afstrepen. Elke deelnemer
had thuis vier bingo kaarten
ontvangen en per kaart speelden
we twee ronden. Ook hadden
we twee keer een Superronde.
Elke deelnemer had naast de
bingo kaarten ook nog een
extra lotnummer meegekregen,
waarmee je een leuke Bon van
Heman kon winnen. Had je Bingo
dan kon je bellen en kwam je live
in de “uitzending”.
Per ronde waren er geweldige
prijzen te winnen, waaronder
waarde bonnen t.w.v. € 25,- tot
maar liefst € 60,- maar ook een
mooie elektrische Haarborstel
en een borrelpakket zat er
tussen. Alle lokale ondernemers
bedankt voor jullie medewerking.
Misschien is het leuk te weten
dat de prijzen niet door de
ondernemers zijn gesponsord
maar dat we als AC de prijzen
gewoon betaald hebben met de
inleg die we ontvingen vanuit
de deelnemers. Op deze manier
hebben we met de Bingo ook de
lokale ondernemers gesteund, die
het nu al moeilijk genoeg hebben.
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Kortom het was een zeer gezellige
avond waar niet alleen Bingo
werd gespeeld, maar ook verzoek
nummers werden aangevraagd en
we een groetjes ronden hadden.
We hebben gelachen en genoten.
Iedereen bedankt!
Activiteiten Commissie Raerd
Prijswinnaars
De eerste ronde werd gewonnen
door Karin Bekke. Zij ontving
een bon van Pedicure en Massage
Praktijk Annigje.
Sietse en Clara wonnen muntjes
van het dorpshuis.
De superronde is gewonnen
door Jelly-Greta van Vilsteren en
Anneke Veenstra. Zij kregen de
Heman bon.
Bij de tweede kaart won Ruerd
Veldhuis een elektrische borstel
van Knippers Inn.
Jodene Oosterhoff had als eerste
de tweede Bingo kaart vol en
won een cadeaubon van de
2Gemeenten.
De cadeaubon van
Schoonheidssalon Louise werd
gewonnen door Teatske Punter.
En Arjen Compagne had als
eerste de derde bingo kaart vol
en won een cadeaubon van de
Trilker.
Het grote borrelpakket van ’t
Dielshûs werd gewonnen door
Nynke de Hoop.
En tot slot won Annigje v/d
Meulen en Tineke Geertsma
samen een cadeaubon van Hotel
Eetcafé Duhoux.
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Met hart voor dieren, in het hart van Fryslân
Voor spoedgevallen 24 u./7d. bereikbaar
Oedsmawei 13 9001 ZJ GROU tel. 0566 - 60 14 64 E-mail: info@dierenartsgrou.nl
Websites: www.dierenartsgrou.nl en www.bistedokter.nl
Telefonisch spreekuur: maandag t/m zaterdag 8.00 - 9.30 u.
Spreekuur gezelschapsdieren uitsluitend op afspraak!
Balie geopend: Maandag t/m vrijdag: 8.00 – 18.00 u. en zaterdag: 8.00 – 9.30 u.

Nieuws van Voetbal
Vereniging Irnsum

Ytkafee de Trilker
Poppenwier

Tel: 0566 602041
Info@detrilker.nl

Inlooptrainingen
Ben jij tussen de 5 en 12 jaar en
vind jij voetballen ook te gek? VV
Irnsum organiseert binnenkort
open trainingsavonden. Je mag
dan gewoon meetrainen. Geheel
vrijblijvend. Geen verplichtingen.
Hoe is leuk is dat?
5 tm 8 jaar 21 en 28 april van
18.00 tot 19.00 uur met trainer
Douwe Elzinga
6 t/m 12 jaar 19 en 26 april van
18.00 tot 19.00 uur met trainer
Jitze Miedema

zorgvuldig
en met aandacht

Dag en nacht bereikbaar

T 0566 60 29 22
I www.dejonguitvaartzorg.nl

Aanmelden kan via
w.spindelaar@gmail.com of via
telefoonnummer 06-15560455
Bestuursleden gezocht!
Vind jij het leuk om iets te
betekenen voor onze vereniging?
Je kunt gerust eens meedraaien
met een vergadering om te zien
of het wat voor je is. We zoeken
een penningmeester en algemeen
bestuurslid (activiteiten en
communicatei). Meld je dan aan via
een van de huidige bestuursleden of
via: bestuur@vvirnsum.nl
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Kleurplaat voor de jeugd

Pagina 19

Pagina 20

Elke zaterdagochtend tussen
10:00 en 12:00 verkoop van
vlees van eigen koeien.
Boer Brunia is een biologisch bedrijf.
Onze koeien lopen van het vroege
voorjaar tot de late herfst in kruidenrijke
weiden, wat het vlees erg gezond en
lekker maakt.
Flansum 3 te Raerd
www.boerbrunia.nl
0653925979
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No moat it net raerder
Opromje is in ynspanning die
soarget foar ûntspanning.

OSO nieuws

OSO en Corona
Helaas kunnen de lessen die OSO
aanbiedt niet doorgaan i.v.m.
Corona. Mochten de maatregelen
weer versoepelen zullen we de
lessen zo snel mogelijk weer
oppakken. Ook kijken we of
sommige lessen buiten kunnen
plaats vinden, dit zullen we dan
naar de leden communiceren.
Aanbod OSO

Poiesz jeugd sponsormunten actie
Oso doet weer mee met de jeugd
sponsormunten actie, dit keer bij
de Poiesz in Mantgum. De actie
loopt t/m 11 april. Met deze actie
kunnen we geld binnen halen
voor de jeugd. Bij iedere €10,aan boodschappen ontvangt u 1
gratis jeugdsponsormunt. Hoe
meer jeugdsponsormunten in
onze clubkoker, des te hoger het
sponsorbedrag voor onze clubkas.
U kunt de munten ook bij Jitske
Klaversma (Slingerbochten
18 Raerd) in de brievenbus
gooien, dan zorgt zij dat ze in de
clubkoker komen. B.v.d.
Oliebollenverkoop
Afgelopen december hebben
we oliebollen en appelbeignets
verkocht i.s.m. bakker Sybesma.
De opbrengst was € 370,-.
Bloemetjesverkoop
Ook dit jaar gaat de OSO weer
voorjaarsbloemetjes verkopen in
samenwerking met Hans en Adri
Stouthart, op vrijdag 30 april. Hoe
we dit verder in gaan vullen hoort
u nog van ons.

Maandag:
• Kindergym
17.15 – 19.45 uur
(meerdere groepen)
• Dancefit
20.00 – 21.00 uur
Donderdag:
• Volwassenengym
09.00 – 10.00 uur
• Kidsdance
15.30 – 16.15 uur
• Streetdance
16.15 – 19.45 uur
(meerdere groepen)
Voor al uw vragen kunt u mailen
naar: oso@hotmail.nl Let op: .NL
Volg O.S.O Raerd ook op
Facebook via www.facebook.
com/osoraerd. Like onze
pagina en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws van de
gymnastiekvereniging OSO.
Bestuur O.S.O te Raerd:
Nynke de Hoop, Jitske Klaversma,
Grietsje Schaap, Teatske Punter,
Petra Viëtor, Aafke Wijnstra en
Tamara Struiving

It libben is te koart om lilk te
bliuwen dus ferjouw.
Asto lokkich bist makket it net ùt
as it simmer as winter is.
Wêz dy bewust wat der wol is yn
plak fan wat der net is.
Sille wy de wrâld in bytsje moaier
meitsje, troch gewoon bliid te
wêzen mei wat wy ha, grut as lyts.
• De Keatsklup hie in moaie en
lekkere aksje. In tas fol mei
chips, tsiis, koekjes en noch folle
mear. Wy bliid en steun foar de
klup.
• Der hippe gelokkich wêr wat
hazzen yn it lân.
• Fûgels fleane hin en wêr mei
tûken om in nêst te meitsjen.
• Einen fleane as gekken yn de
sleat om en stekke sûnder út te
sjen oer de dyk.
• Der binne alwer lamkes.
• De bern boartsje bûten.
• It is wer maaitiid.

It waar
Dat giet alle kanten ùt.
Dan is der snie en iis.
Kinne we bûten sitte.
Der wie ek al in
maitiidstoarm.
Mar alle kanten fan
it waar binne moai.
Lokkich kinne
wij as minsken
dat net regelje.
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Koken met...
Tiny Zijlstra
Verlangen naar een open en
warm buitenleven. Het is maart
2021, grijs en koud buiten. We
zitten binnen, veel binnen, want
corona houdt ons nog in de greep.
We kunnen niet wachten op
dat gevoel van ‘mei inoar’. Op it
wetter, terras of yn de keet. Hoiiii,
wer bisto? Lekker ite mei inoar,
schuif maar aan.
Ik heb voor jullie dan ook een
zomers (Marokkaans) ovenrecept
uitgekozen. Vegetarisch, maar een
geroosterd kippenpootje smaakt
er ook goed bij.
Couscous met geroosterde
groenten
Wat heb je nodig (voor 4
personen)?
1 aubergine
1 courgette
1 zoete aardappel, geschild en in
parten
2 rode uien, in parten
4 knoflookteentjes, in plakjes
2 cm gemberwortel, geschild en in
plakjes
1 gele paprika, in repen
3 tomaten, in parten
1 dl olijfolie + 1 el zout en
(versgemalen) peper
3 el vloeibare honing
2 takjes rozemarijn
400 g couscous
½ el ras-el-hanout (Noord
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Afrikaans specerijenmengsel, is
verkrijgbaar bij supermarkt)
25 g boter, in kleine blokjes
3 el fijngesneden koriander
Hoe maak je dit recept?
Verwarm de oven voor op 200 C.
Maak de aubergine en courgette
schoon en snijd ze in plakken
van 1 cm. Schep de aardappel,
aubergine, courgette, ui, knoflook,
gember, paprika, tomaten, 1 dl
olie , zout en peper naar smaak
in een braadslede door elkaar.
Druppel de honing erover en
steek er de takjes rozemarijn

tussen. Rooster de groenten in de
oven in 40 minuten bruin en gaar;
schep ze tussentijds tweemaal om.
Breng 4 dl water met 1 theelepel
olie aan de kook. Neem de pan
van het vuur en roer de couscous
erdoor. Laat de couscous 1
minuut wellen. Wrijf de korrels
met de vingertoppen los en roer
de ras-el-hanout en boter erdoor.
Schep de couscous in een bergje
in een ronde schaal met de
groenten eromheen. Garneer de
couscous met de koriander.
Lekker ite!
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Raerders

Lokwinske allegearre!

Dit famke is 20 maart 70 jier wurden

Piet de Hoop wurde op 23 maart 70 jier

Jildert en Bep Venema wienen op 26 maart 45 jier troud

Samar sjoen op de Slotsdyk

